
  

  

  

  

  جمهوري اسلامي افغانستان

  وزارت معادن و پتروليم

  عامه رياست اطلاعات و ارتباط

  

  معدني ولايت هراتمنابع 

 
    ١٩/٤/١٣٩٨ تاريخ:



٢ 
 

  دانستيد؟ميآيا 

 

  .باشدهاي قيمتي مينگ، مرمر، ليتيوم، نمك، گچ و سنگسغالذمس، آهن، هرات داراي منابع طبيعي چون: 

  

و با ممالك ايران و تركمنستان هم مرز زون غرب واقع شده  كه در كشورلايت پرجمعيت هرات پس از كابل، دومين و
 .است

هاي انجام شده؛ مشهور ترين آن كه بر اساس سرويهرات، از جمله ولاياتي است كه سرشار از ذخايرمنابع طبيعي بوده 
كه به تفصيل  آهنو  سمنت ،سنگ سبزكغالذ ،سنگ مرمر ،طلاي چشت ،معدن مس شيداعبارت اند از: 

  يابد.تذكر مي

 معدن مس شيدا .١

-١٥٠شريف قرار دارد و طول آن، بينشود كه در ولسوالي چشتمحسوب ميز معادن بزرگ اين ولايت ا معدن مس شيدا
تخمين  ١٫١ ظرفيت مس اين معدن، حدود پنج ميليون تُن مس با عيار ؛تر مي رسدم ٨-٢٫٤  متر و عمق آن به  ٢٤٠٠

كيلومتر مربع برآورد  ٢٥٠شرق شهر هرات موقعيت داشته و مساحت آن  كيلومتري جنوب ٦٥ اين معدن در شده است.
  شود.مي

 طلاي چشت .٢

كيلومتري شرق شهر هرات موقعيت دارد. معدن طلاي چشت شريف،  ١٢٥اين معدن، در ولسوالي چشت شريف و در 
  روليم شناسايي گرديده است.تاز سوي متخصصين وزارت معادن و پ ١٣٨٤سرطان١٢در 

 سنگ مرمر .٣

 و ابره نباتي، سفيد، مرمر سنگ نوع چهار  كه رفتمي گمان ،١٣٥٥ درسال پتروليم و معادن وزارت مطالعات  اساس بر
 نيم و نه آن، حجم كه دارد وجود شريف چشت ولسوالي در بالا كيفيت با متر ١٠٠ عرض و متر ٥٠٠ طول به گرانيت

  .باشدن معادن، بيش از بيست كيلومتر ميول ايط  كه دهدمي نشان تازه هايبررسي اما است؛ مكعب متر ليونيم

 ،گويند كه صادرات سنگ مرمر چشت شريف؛ به كشورهاي ايتاليا، هندوستان، چين، تركمنستان، تركيهمنابع محلي مي
  آغاز شده است. ١٣٩٣ تايوان و اندونيزيا از سال

 سنگ سبزكغالذ .٤

. دارد موقعيت كرخ ولسوالي  در ،شرق هرات كيلومتري شمال ١٠٥ در  سنگ سبزك يا معدن مسجد چوبي،غالذمعدن 
 افغان، شناسان زمين طرف از شمسي ١٣٤٠ دهة در مربع كيلومتر هشت وسعت به معدن اين مقدماتي، مطالعات اثر بر
  .گرديد تثبيت سابق شوروي اتحاد متخصصين كاريهم به



٣ 
 

 سمنت .٥

جان موقعيت دارد؛ غرب شهر هرات در ولسوالي زنده ، در شمالباشدمي كشور غني معادن جمله از يكي كه معدن اين  
باشد كه نوعيت سمنت آن پوليتلين است؛ اين يترين منابع توليد سمنت در كشور ممعدن سمنت هرات، از بزرگ

  ها از درجة مقاومت بالاتري برخوردار است.سمنت در ميان انواع مختلف سمنت

 آهن .٦

 ولايت روليمپت و معلومات رياست معادنشود. براساس ترين معادن كشور محسوب ميمعدن آهن هرات، از جمله بزرگ
  .باشدمي ايران كشور با مرزهم و داشته موقعيت غوريان ولسوالي در معدن اين هرات؛

 باشد،ميدرصد معادن كوچكتر ولايت هرات كه شامل نمك، گچ، چونه و نيكا  ٤٠گويند كه چنان منابع محلي ميهم
 .است شده سپرده برداريبهره به

 


